แผนนการดําเนินงานในนขั้นต่อไปป

สําานักสํารววจและอออกแบบ กรมทางหลวง

กรระทรวงงคมนาคม

การดําเนินงานศึกษาของงโครงการในขขั้นตอนต่อไปปจะดําเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้อมูลด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านวิศวกรรม
สํารวจปปริมาณการจราจจร สํารวจตรวจจสอบสภาพดิน และวัสดุ พร้อมทั
อ ้งกําหนดหหลักเกณฑ์การคคัดเลือกแนวเส้ส้นทางเลือกโครรงการ
เบืองต้
อ้ น และรูปแบบบเบื้องต้นในกการพัฒนาโครงงการ

งานบริริการด้าานวิศวกรรมกการสํารวจและะออกแบบบรายละเอียด
งานสํสํารวจแและออกกแบบทาางหลวงง 4 ช่องจราจร
ง ร
ทาางเลี่ยงเเมือง อ..สว่างแแดนดิน (ด้านเหหนือ)

2) ด้านสิ่งแวดล้
แ อม
การศึกษาผลกระทบสิ
ษ
่งแวดล้อมเบื้องต้ต้น (IEE) ของแนนวทางเลือกเบื้องต้
อ นของโครงกการ ครอบคลุมมองค์ประกอบด้ด้านสิ่งแวดล้อมทั
ม ้ง 4
ประะเภท คือ ทรัพยากรสิ
ย ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อ
พ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ว คุณค่าการใช้
ก ประโยชน์น์ของมนุษย์ แลละคุณค่าต่อคุณภาพ
ณ
ชีวิตเพื
ต ่อคัดกรองปัปัจจัยทางด้านสิสิ่งแวดล้อมที่คาดว่
ค ามีนัยสําคัญและมีความแตกต่างด้วยวิธีธีMatrix เพื่อพิจารณานํามาใใช้การกําหนดเกกณฑ์
คัดเลื
เ อกแนวเส้นทางโครงการ

3) ด้านการรมีส่วนร่วมขอองประชาชน
ดําเนินกิจกรรมการมี
จ
สวนร่
ว่ วมของประชชาชนโดยจัดกาารประชุมเพื่อรัับฟังความคิดเหห็นต่อรูปแบบททางเลือกโครงกการ (กลุ่มย่อยคครั้งที่
1) เพพื่อนําเสนอประะเมินผลกระทบบหรือผลประโยยชน์ทางด้านวิศวกรรมการจรา
ศ
าจรและขนส่ง ด้านเศรษฐกิจแและการลงทุน และด้านผลกรระทบ
สิ่งแวดล้
แ อมของแตต่ละแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบเบื้องต้นในการพั
น
ฒนาาโครงการ เพื่อให้
อ ได้เกณฑ์กาารคัดเลือก และรับฟังข้อคิดเห็
เ น/
ข้อเสสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมพร้
ม อมทั้งสรุปผลการประชุ
ผ
มใหห้ประชาชนในทท้องถิ่นได้รับทรราบข้อมูลโดยทัทั่วกัน

สถานที่ ติ ด ต่ อ แ ละสอบ ถาม

เอกสารรประชาสัมพั
ม นธ์ ชุดดที่ 1

สํานักสํารววจและออกแบบบ กรมทางหหลวง

บริ ษัษ ท ที่ ป รึ กษา
บริษัท พี.วี.เอส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จํากัด
เลขทที่ 3 ถนนโชคชัย 4 ซอย 78 แยกก 9
แขวงลาดพร้าว เขตลาดดพร้าวกรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ท 0-2942-3570 โทรสาร 0-29422-3562
E-maiil :pvs95consultants@yahoo.com

ถนนศรีอยุธยา แขววงทุ่งพญาไท เขขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0--2354-6668-766 โทรสาร 0-23354-1027 wwww.ldhighway.ccom

บ ษัท พรี ดีเวลลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากั
บริ
าด
เลขที่ 16, 18 ซอยนวมิมินทร์ 98
แขวงคันนายาวว เขตคันนายาว กรุ
ก งเทพฯ 102300
โทรศัพท์ 0-29448-6014-8โทรสาาร 0-2948-60133
E-mail : pdc_con@yahoo.com

บริษทั วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนนท์ จํากัด
เเลขที่ 77 ถนนลาดพร้าววังหิน ซออย 76
แขวงลาดพร้าว เขตลลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230
โทรศััพท์ 0-2101-89779 โทรสาร 0-21174-1109
E-mail :wetaweee919@gmail.ccom

บริษษัท พี.วี.เอสส.- 95 คอนซัลแต้นซ์ จํากัด
บริษษัทพรี ดีเวลลลอปเมนท์ คอนซัลแตนนท์ จํากัด
บริษษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนนซัลแตนท์ จจํากัด

_

ความเป็นมาของโครงการ

งานการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม เป็นโครงข่ายหนึ่งที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านการขนส่ง ด้านเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังแขวงคํา
ม่วน ประเทศลาว จึงส่งผลให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น แต่แนวเส้นทางสายนี้ในบางช่วง ยังคงวิ่งผ่านเข้าตัวเมือง ทํา
ให้เกิดปัญหาจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งแนวเส้นทางในพื้นที่อําเภอสว่างแดนดินมีสภาพเขตทางแคบ มีข้อจํากัดในการขยาย
ช่องจราจร ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือ ง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและอุบัติเ หตุดังกล่า ว
รวมทั้งช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

งานบริการด้านวิศวกรรมการสํารวจและออกแบบรายละเอียด งานสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างบริษัท พี.วี.เอส-95 คอนซัลแต้นซ์ จํากัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ให้ดําเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสํารวจและออกแบบรายละเอียดงานสํารวจและ
ออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.สว่างแดนดิน (ด้านเหนือ)

เริ่มการดําเนินการศึกษา สํารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ

การเข้าพบเพือ่ ปรึกษาหารือ

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
(สัมมนาครั้งที่ 1)

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อนําเสนอข้อมูลโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยเหตุผลและความจําเป็นของ
โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการดําเนินการศึกษา แนวคิดการกําหนดรูปแบบแนวเส้นทางเลือกของโครงการเบื้องต้น
รูปแบบเบื้องต้นในการพัฒนาโครงการ รายละเอียดของวิธีการดําเนินการศึกษาโครงการในด้านต่างๆ
2) เพื่อ รับ ฟัง ความคิด เห็น ต่อ ภาพรวมของโครงการ รูป แบบเบื้อ งต้น ในการพัฒ นาโครงการ ตลอดจนสภาพปัญ หา
อุปสรรคที่ควรหลีกเลี่ยงและให้ความสําคัญในการดําเนินการศึกษา สํารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาโครงการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
1. เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ช่วยลดระยะเวลาเดินทางประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ตลอดจนรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรจากรถขนบรรทุกที่ผ่านเข้า อ.สว่างแดนดิน
3. เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 22 – ทางหลวงหมายเลข 2091 – ทางหลวงหมายเลข 2280 อ.สว่างแดน
ดิน ไปยัง จ.อุดรธานี, จ.บึงกาฬ , จ.สกลนคร ได้สะดวกยิ่งขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนศักยภาพการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนในการรองรับการส่งออกและการนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
ตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

พบผูน้ ําหน่วยงานราชการ
นําเสนอภาพรวมของโครงการ
ขอบเขตการศึกษา

การประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
ต่อรูปแบบทางเลือกโครงการ
(กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 )

นําเสนอแนวเส้นทางเลือกและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการคัดเลือก
แนวเส้นทางทีเ่ หมาะสม
(สัมมนาครั้งที่ 2 )

สรุปแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ
ดําเนินการออกแบบรายละเอียด

การประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อหารือ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(กลุ่มย่อยครัง้ ที่ 2)

นําเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อ
ลดผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อม

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ
(สัมมนาครั้งที่ 3)

สรุปผลการดําเนินโครงการและนําเสนอ
ผลการออกแบบรายละเอียด

สิ้นสุดการดําเนินการศึกษา สํารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ

ข
ขอบเขตก
การศึกษา

แ ดในนการกําหนนดจุดเริ่มต้
แนวคิ
ม น – จุดสิ้นสุดโครรงการ
1) กําหนดให้
า
จุดตัตดมีความเหหมาะสมถูกต้องตามหลักด้านวิศวกรรรม เพื่อความมปลอดภัยของผู
ข ้ใช้ทาง

2) หลีลี ก เลี่ ย งพื้ น ทีท่ ที่ มี ข้ อ จํ า กัก ด ชุ ม ชนหนนาแน่ น สถถานที่ ร าชกาาร วั ด โบรา ณสถาน เพืพื่ อ ลดผลกรระทบ
สิงแวดล้
ง่
อมในการย้ายถิ่นฐานของประ
ฐ
ะชาชน
3) เส้นทางต้
น องเชืชื่อมโยงเป็นโครงข่
โ ายกับทางหลวงที
ท
มีม่ ีอยู่เดิม

แ ดในนการกําหนนดแนวเส้ส้นทางเลือกโครงกา
แนวคิ
อ
าร

งานสํารวจแลละวิเคราะห์
ปริ มาณจราจร

งานสํสํารวจรายละเอียยดภูมิ
ประเทศ

งงานออกแบบราายละเอียด
งานทาาง

1) กกําหนดแนวเส้นทางเลือกให้
ก มีรูปแบบงานทางด้านเรขาคณิ
น
ตใหห้ได้มาตรฐานน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ทั้งรูปแบบแนนวทางราบแลละแนวทางดิง่
2) กํกาหนดแนวเสส้นทางเลือกใให้มีระยะแนวเส้นทางทีสัส่ ้ันที่สุด เพื่อประหยั
ป ดงบปประมาณก่อสร้าง
3) กํกาหนดแนวเสส้นทางเลือกโโดยคํานึงถึงวิธีการก่อสร้างที
า ่เหมาะสมมกับพื้นที่และสามารถดําเนินการก่อสร้
ส าง
ไ จริง
ได้
4) กํก า หนดแนว เส้ น ทางเลื อกโดยหลี
อ
ก เ ลี่ ย งพื้ น ที่ ที่ มีมี ผ ลกระทบ ต่ อ ชุ ม ชน เชช่ น ศาสนส ถาน วั ด /มั สยิ
ส ด
ส
สถานศึ
กษาโรรงเรียน สถานนที่ราชการ โรงพยาบาล
โ
และชุมชนที่มีอยู่เดิม เป็นนต้น เพื่อให้มีมีผลกระทบนน้อย
ที่สุด
5) แนวเส้
แ นทางเลือกที่กําหนดจะพิจารณาาถึงสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอน
ถ และค่าชดเชยสิ่งปลูลูกสร้าง

ผ
ผลการดํ
า นงานทีทีผ่ ่านมา
าเนิ

นนายสมศักดิ์ สุขประเสริ
ป
ฐ
น าเภอสว่างแดนดิ
นายอํ
ง
น

นายภานุพงศ์ สาระบิล
ปลัดองค์การบริริหารส่วน
ตําบลสว่างแแดนดิน

ส.ต.อ วินิจ จดจํา
ปลัดองค์การบริริหารส่วน
ตําบลบ้านถถ่อน

นายคําสอนน สีใส
นายกองค์การรบริหาร
ส่วนตําบลโพพนสูง

งานสํารวจตรรวจสอบดิน
และววัสดุ

งานออกแบบบรายละเอียด
ทางงแยก

งานบริการ
งานออกแบบโครรงสร้างชั้น
ท วิเคราะห์เสถีถียรภาพและ
ทาง
การทรุ ดตัวของคันทาง

งานออกแบบบโครงสร้าง
สะพาน อาคาารระบายนํ้า

งานดําเนินการด้
ก าน
สิ่ งแวดล้ล้อม

งานการมีส่ววนร่ วมของ
ประชชาชน

พื้นที่ศึกษษาโครงกาาร

D

